
الس�م عليكم ورحمة 	 وبركاته                           

م صورا عن حج ١٩٥٣في شھر يوليو  تالذي صدر ةأظھرت مجلة الجغرافيا العالمي
ھـ بعدسة طالب مسلم اسمه عبد الغفور شيخ يعمل مع والده في جنوب 1372سنة

اصله من باكستان ارسله لدراسة أدارة ا5عمال في جامعة ھارفارد ا5مريكيه،  أفريقيا
واشنطن وأخبرھا بعزمه على الذھاب الى  ةفي العاصم ةذھب الى مقر ادارة المجل وقد
وتصوير الحج لطبعھا في عدد من أعداد  ة5داء فريضة الحج السنة التالية المكرمة مك وتصوير الحج لطبعھا في عدد من أعداد  ة5داء فريضة الحج السنة التالية المكرمة مك

كاميرتين  ةواعطته المجل ةوتعريف العالم الغربي بشعائر ا5س�م المقدسة المجل
  .....وعاد بصور فوق العاده، عرضت في ذلك العدد ةملون صغيرتين

ولمحبي الصور القديمه وليرى الكثير كيف كان الحال والحج حينذاك والتغيير الھائل
المتعه الحاصل اDن 5زدياد عدد الحجاج اليكم ھذة الصور التي اتمنى ان تجدوا فيھا

.وا5ثاره



غ�ف العدد



اللتي أقلتھم من بيروت ةمن الطائر ةلحظة نزول الحجاج في مطار جد



ةالى ميناءجد ةوأيضا نزول الحجاج من الباخر



الكاتب بالزي العربي يقف عند مركز تفتيش بين جده ومكه



وھو ا5مير ةتبين رئيس الوفد المصرى للحج مع حاكم جد ةھذه الصور
عبد الرحمن السديري رحمه 	



ةصعيد عرفات من على جبل الرحم



ةأخرى لصعيد عرفات من أعلى جبل الرحم ةصور



5ھله ةحاج يكتب رسال



حجاج يطبخون الغداء بأنفسھم في يوم عرفه



.مرطبات بعد الغداء Iحظ صناديق الكوI وث�جة الحفظ وابريق الوضوء



الحلق



والبسطات ةIحظ قرب البيوت من الجمر -D أدري أي جمرة ھذه 
ذوو أ5ردية الحمراء يشد على الوسط وتشتھر  ةايضا ت�حظ ا5شخاص أسفل الصور

والطائف وكان بعضا من أھالي وادي المحرم والھدا  ةبه القبائل اللتي تسكن بين مك
الحموديويسمى  ةيلبسونه قبل اربعين سن



شراء ا5ضاحي، ويظھر كاتب المقال بالزي الغربي



ةوسيلة النقل ووسيلة الحمل الخصف او القف -لحوم ا5ضاحي 



فھي لشرطي تنظيم سير ة في المجل ةعلى حسب التعليق المصاحب لھذه الصور
الحجاج المشاة 



ينظف الحجر ا5سود وينظم الحجاج والمصلين في است�م  ةشرطي في وسط الصور
الحجر



ةالحجاج ينظرون الى انزال كسوة الكعب



المطاف ويرى الحطيم، البناء الكبير وھو على بئر زمزم، المنبر وأحد مقامات
ةا5ربع ةا5ئم



خارج الحرم من جھة المسعى، بيع سجاد، خبز ةتجاري ةحرك
بائعو القھوة والشاي في المح�ت تحت المباني



حشد من المصلين لم يتمكنوا من الدخول الى المسجد الحرام يجلسون على ركبھم 
 ةلخطبا لسماع



يؤدون فريضة الحج في ترف ةبسيارتھم البونتياك ھؤIء التجار الشباب من جد



وفي الختام نرى ا5مير فيصل وزير الخارجيه رحمه 	 يستعرض مع المصور 
...عبد الغفور شيخ شرائح الصور الحاج

ةوقد تقابل ا5ثنان في مدينة نيويورك عندما كان ا5مير فيصل رئيسا لوفد المملك
.ةلOمم المتحد


